DOBRÝ

D E Ň, S A M O S P R Á V A

BREZANSKÝ ŽIVOT

1/2014

PRÍLEŽITOSTNÉ NOVINY PRE OBČANOV OBCE BREZA
PREZENTAČNÉ VIANOČNÉ TRHY
Dňa 7. decembra 2013 o 14.00 hod. sa v
Kultúrnom dome v Breze pod záštitou
Občianskeho združenia ECHO Breza uskutočnili
Prezentačné vianočné trhy. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili do tejto predvianočnej akcie
a odprezentovali svoje výrobky - výšivky Alena
Serdelová, tkanie kobercov Mária Mäsiarová,
výroba ozdôb Janka Mudroňová, výstava
perníkov Katarína Janolková, pečenie vianočných
oblátok rodina Ferancová, výroba ozdôb a košíkov
Václav Laššák, výroba ozdôb Danka Nodžáková,
výstava betlehemov Ján Kubaš, Ján Balek, Ladislav
Hládek, výstava vianočných ozdôb a výrobkov
Základná škola.
EXPOZÍCIA VÝROBKOV ĽUDOVÝCH REMESIEL
ZBERATEĽA ANTONA VOLČEKA
Dňa 7. decembra 2013 bola v kultúrnom dome v Breze
otvorená Výstava výrobkov ľudových remesiel.
Zberateľ Anton Volček tu nainštaloval časť svojej
rozsiahlej zbierky. Návštevníci mali možnosť vidieť
množstvo remeselných výrobkov, ktoré boli bežnou
súčasťou života našich predkov. Na malej ploche sme
mohli vidieť nástroje a náradie potrebné pri oraní,
kosení, mlátení, výrobe korýt, stolárskych a tesárskych
prácach, spracovaní koží, spracovaní ľanu a konope,
tkaní plátna a súkna...
Na výstave sa celý týždeň konalo netradičné
vyučovanie občianskej a regionálnej výchovy. Žiaci sa
na vyučovacích hodinách, ktoré sa konali v priestoroch
kultúrneho domu v Breze mohli oboznámiť s mnohými
výrobkami, s ktorými sa už dnes nestretajú, stretli sa
s pomenovaniami, ktoré dnes už bežne nepočujú, napr.
mincier, raforof, krosná, štvrtník, tatar, pigľajs....
Výstava sa u detí aj dospelých stretla s veľkým
záujmom. Sme vďační Antonovi Volčekovi, že
zachováva tieto výrobky a nástroje pre budúce
generácie.
Mgr. Anna Sitáriková
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉ DŇA 14. DECEMBRA 2013
starosta informoval o:
● prebiehajúcich projektoch:
1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Breza - dostali sme výzvu na doplnenie
dokumentácie k verejnému obstarávaniu.
2. Zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného
zberu v obci Breza - zmenil sa termín ukončenia
projektu z 31.decembra 2013 na 31.decembra
2014.
● dvoch kontrolách na obci:
1. Kontrola obce vo veciach zvereného výkonu
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
- kontrola bola vykonaná dňa 09.12.2013.
2. Kontrola zhodnotenia stavu zákonnosti pri
dodržiavaní príslušných ustanovení zákona

č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov - kontrola sa vykonala
dňa 21.10.2013, pri kontrole boli zistené
nedostatky. Je potrebné vypracovať VZN
o niektorých podmienkach držania psov.
schvaľuje:
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Breza na I. polrok 2014.
 Úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2013.
 Návrh rozpočtu na rok 2014.
 Inventarizačnú komisiu v zložení: Anton
Kolena, Mgr. Emília Hládeková, Stanislav
Kormaňák, Mgr. Mária Majcherová.
 Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez
programovej štruktúry.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉ DŇA 21. MARCA 2014
starosta informoval o:
 projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Breza , dokumentácia verejného
obstarávania je podaná na kontrolu Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúre v Košiciach
 projekte Zefektívnenie a rozšírenie systému
separovaného zberu v obci Breza –Ministerstvo
životného prostredia SR odsúhlasilo pristúpiť
k elektronickej aukcii
 verejnom obstarávaní a ukončenej elektronickej
aukcii dňa 10.3.2014 k projektu: Rekonštrukcia
miestnej komunikácie Záhumnie
 podaných žiadostiach formou dotácie na
Environmentálny
fond
v Bratislave
k
projektom:
1. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského
regiónu, etapa 1, etapa 2- časť zásobovanie
vodou
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2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského
regiónu , etapa 2, kanalizácia
3. Zlepšenie kvality ovzdušia
žiadosti podanej na Okresný úrad, odbor
školstva v Žiline na odstránenie havarijného
stavu elektroinštalácie v budove ZŠ s MŠ Breza
žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva financií na projekt Rekonštrukcia
a modernizácia budovy obecného úradu s.č.56, Breza

schvaľuje:
 Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Breza
zo dňa 30.6.2003.
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Breza
č.1/2014 o niektorých podmienkach držania
psov.
 Finančný príspevok
organizácii Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
200 eur.
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NAŠIM MOTOCYKLISTOM...
Po tom, ako sa nám pomaly začína jar, začínajú sa
na našich cestách a nie len tam objavovať aj naši
motocyklisti.
Voči tým slušným, ktorí majú všetko v poriadku
nemáme nič, aj keď pravdu povedať, je ich veľmi
málo. Skôr by sme touto cestou, vzhľadom na
množiace sa podnety zo strany našich
spoluobčanov
chceli
osloviť
tých
nezodpovedných.

oznamuje na asociáciu poisťovateľov. V prípade
dopravnej nehody zaplatí všetku škodu, ktorú
spôsobil, pričom ak dôjde k ublíženiu na zdraví,
zdravotná poisťovňa bude od neho požadovať
zaplatiť každý úkon a materiál, ktorý sa vynaložil
pri liečbe poškodeného, ľudovo povedané, zaplatí
aj posledný obväz. / pri jednej dopravnej nehode
takto musel nevodič na motocykli bez evidenčného
čísla zaplatiť zdravotnej poisťovni sumu 8000 €,
samozrejme bez pokuty, ktorá ho ešte čakala/.

Zodpovedný vodič má svoj motocykel po
technickej stránke v úplnom poriadku. Má platnú
STK, doklad o poistení motocykla a samozrejme je
držiteľom vodičského oprávnenia pre príslušnú
kategóriu motocykla, pričom motocykel má
pridelené evidenčné číslo. Zodpovedný vodič
motocykla má na hlave ochrannú prilbu a jazdí
sám, alebo iba s jedným spolujazdcom. Je
ohľaduplný voči ostatným spoluobčanom, najmä
hlučnosťou motocykla a dodržiavaním rýchlosti.
Takýto vodič sa nemusí báť vyjsť so svojou
motorkou, štvorkolkou na cestu.

Takýto vodič nemusí byť pritom zastavený
a kontrolovaný políciou. Stačí, ak osoba, ktorá chce
aby takýto nezodpovedný vodič bol za svoje
konanie potrestaný podá svedeckú výpoveď
a predloží hodnoverný dôkaz.

Pre tých adrenalínových motocyklistov, ktorý na
našich cestách hazardujú, ohrozujú ostatných
a majú radi strach z toho, že ich môže niekto chytiť
a neuvedomujú si, aké následky môže mať ich
jazda zopár upozornení.

Každá pokuta sa značí do karty vodiča a nič z karty
sa nevymazáva. Ak vodič mot. vozidla
v posledných dvanástich mesiacoch tri krát
závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej
premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo
výške 60 € a viac orgán Policajného zboru
rozhodne
o povinnosti
podrobiť
sa
doškoľovaciemu kurzu, preskúšaniu odbornej
spôsobilosti, preskúmaním zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti.

Ak sa na jazdu použije vozidlo, ktoré nemá
pridelené evidenčné číslo, alebo takéto číslo bolo
pridelené na iné vozidlo, alebo takéto vozidlo bolo
vyradené z evidencie motorových vozidiel
je
možnosť uložiť pokutu od 60 do 300 € a zákaz
činnosti do dvoch rokov.
Ak vedie motorové vozidlo bez príslušného
vodičského oprávnenia pokuta od 300 do 1300 €
a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov. Ak
vozidlo nemá zaplatené zákonné poistenie,
vodičovi sa udelí pokuta za to, že u seba nemá
doklad potrebný k vedeniu vozidla a taktiež sa

Vodič smie vozidlo používať len na cestách, ako ho
použije inde, môže porušiť napr. Zákon č.
543/2002 Z.z o ohrane prírody a krajiny, Zákon č.
326/2005 Z.z o lesoch v znení neskorších
predpisov. / pre vodičov, ktorí nám jazdia po
poliach, záhradách a pod./

Apelujeme tým aj na rodičov, veď pokutu, alebo
náhradu škody, ktorá bude spôsobená a ktorú
bude musieť Vaše dieťa zaplatiť, budete musieť
uhradiť práve Vy. Vyhovárať sa potom na to, aký
prísny je zákon, aká vysoká je pokuta je zbytočné
a neskoro. Stačí, ak nebudeme robiť to, čo sa nám
samým nepáči a to, čo nechceme, aby druhí robili
nám.
Anton Kolena
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ZÁPIS PRVÁKOV
Dňa 05.februára 2014 sa v ZŠ s MŠ Breza
rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej
uskutočnil zápis prvákov. Povinné prihlásenie na
školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto
škole sa týkal detí, ktoré do 1. septembra 2014
žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára
dovŕšili šiesty rok veku.
pre deti a dorast a príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Rodič či iný zákonný zástupca môže pre budúceho
školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V
Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na
zmysle zákona plní žiak povinnú školskú
návrh materskej školy, a to na základe
dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v
predchádzajúceho
odporučenia
zariadenia
ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca
výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou
rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ
je však aj v tomto prípade informovaný súhlas
oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy,
rodiča. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie
a to najneskôr do 31. marca 2014.
rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2014.
Mgr. Michaela Sitáriková na zápise formou
rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia
preverila psychické, fyzické a sociálne schopnosti
dieťaťa. Išlo napríklad o rozoznávanie farieb či
geometrických tvarov, priestorovú orientáciu,
komunikačné schopnosti a pod. Škola zapísala
dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej
školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa
začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak
dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená
primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú
školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na
spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste
trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať
komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí
riaditeľ školy.
Zápisu sa zúčastnilo 18 detí. Do 1. ročníka k 01. 02.
2014 bolo prijatých 17 detí, jedno dieťa má
odloženú školskú dochádzku o jeden rok. Všetky
prijaté deti navštevujú materskú školu. V školskom
roku 2014/2015 bude vytvorená jedna trieda 1.
ročníka.

ZÁPIS DO ŠKOLSKÉHO KLUBU PRI ZŠ S MŠ V BREZE NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Svoje dieťa môžete prihlásiť do školského klubu. Prihlásením dieťaťa do školského klubu nadobúdate
povinnosť prihlásiť dieťa aj na obedy do školskej jedálne (0,83 €/deň) a uhradiť poplatok vo výške
8 €/mesiac.
TESTOVANIE 9-2014
V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo
adrese: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
Náhradný termín testovania
celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v náhradnom
12.marca 2014. Testovania sa zúčastnilo všetkých
termíne sa uskutoční 25. marca 2014 (utorok) v
42 žiakov 9. ročníka ZŠ.
krajských mestách SR, v školách, ktoré určia
Žiaci písali testy v nasledovnom poradí:
odbory školstva okresného úradu v sídle kraja po
• slovenský jazyk a literatúra (SJL)
dohode s Národným ústavom certifikovaných
• matematika (MAT)
meraní vzdelávania (NÚCEM) a s riaditeľmi
Kľúče správnych odpovedí z T9-2014 zverejní
vybraných škôl.
NÚCEM 17.marca 2014 na uvedenej webovej
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VÝROČNÁ SCHÔDZA MSČK
Dňa 03.03.2014 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie MSČK v Breze. Na
zasadnutí sa zúčastnili členovia aj nečlenovia miestneho spolku ČK.
Zhromaždenie otvorila Mgr. Emília Hládeková, ktorá vyhodnotila činnosť a
hospodárenie ČK v Breze počas roka 2013. Poďakovala sa obecnému úradu
a ZŠ sa vynikajúcu spoluprácu.
Upozornila na dôležitosť vzdelávania občanov pri podávaní prvej pomoci.
Pochválila členov družstva prvej pomoci, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskej
súťaži prvej pomoci memoriál MUDr. Harineka, kde nielen reprezentovali
územný spolok Orava, ale aj roznášali dobrú náladu a získali cenu Fair Play,
kedy počas súťaže poskytli prvú pomoc zahraničnej turistke, ktorá mala
podozrenie na infarkt srdca.
Na zhromaždení boli
p. Margite Volčekovej a p. Helene Podstrelenej
odovzdané ďakovné listy pri príležitosti životného jubilea a podporu princípov
ČK.
p. Hládeková ďalej poďakovala darcom krvi a vyzdvihla dôležitosť darcovstva.
Po oficiálnej časti stretnutia nasledovala neoficiálna, pozostávajúca z pohostenia
(šišky, chlieb s masťou a cibuľou), z rozprávania vtipov a spievania ľudových
piesní. Na stretnutí vládla dobrá nálada. Zhromaždenie ukončila p. Emília
Hládeková, predsedníčka miestnej organizácie ČK.
Mgr.Emília Hládeková

REPREZENTÁCIA BREZY V ZIMNOM OBDOBÍ
Sitárik Peter sa zúčastňoval pretekov v behu na
lyžiach a zimnom triatlone.
V behu na lyžiach sa zúčastnil pretekov v Osrblí,
kde sa konal Slovenský pohár voľnou technikou
a v kategórii veteránov 40. - 49. ročných skončil na
9.mieste.

utekať čo ho stálo prepadnutie na 20.miesto a však
preteky nevzdal a v behu na lyžiach to dotiahol na
10.miesto.

Ďalšou výzvou Petra Sitárika boli Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konali v Kremnici na ktorých
klasickou technikou 10km skončil na 5.mieste, na
druhý deň bol štart 10km voľnou technikou kde
obsadil 7.miesto.
Absolvoval taktiež zimné triatlony v Sigulde (LT)
Európskeho
pohára
a na
Pradede
(CZ)
Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky.
Zimný triatlon zahŕňa beh, jazdu na bicykli a beh
na lyžiach. V Sigulde po behu bol na peknom
treťom mieste ale potom na cyklistickej časti nastali
technické problémy s bicyklom, a tak musel s ním

Svoju zimnú sezónu ukončil na Pradede titulom Majster Slovenska v zimnom triatlone v kategórii
40. – 49. ročných.
Peter Sitárik
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NEBEZPEČENSTVO VYPAĽOVANIA SUCHEJ TRÁVY
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno –
zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj
činnosťou človeka. Zvýšenú činnosť prinášajú
typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri
spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch.
Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom –
vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi
nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani
jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo
ohrozujú ľudské životy! Zdanlivo taká bezpečná
činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov,
môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v
otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo
vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na
životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí,
ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa
či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti,
nepozornosti či panika.
V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v
prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín,
lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné
počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického
odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).
V roku 2013 vzniklo v Slovenskej republike celkom
9,898
požiarov
s priamou
škodou
28 997 100€.
Uchránené
boli
hodnoty
za
138 703 245€. Usmrtených bolo 45 a zranených 210
osôb.
V odvetví lesníctva bolo za rok 2013 evidovaných
265
požiarov
s
priamou
škodou
954 670 €, pri ktorých bola jedna osoba zranená
Pri zabezpečovaní opatrení na ochranu lesov pred
požiarmi nemôžeme v žiadnom prípade zabudnúť
na návštevníkov lesa.
Práve fyzické osoby figurujú v štatistikách ako
najčastejšia „príčina“ vzniku lesných požiarov. Ide
hlavne o nedbanlivostné konanie pri používaní a
zakladaní ohňa v prírode, o vypaľovanie suchej
trávy a porastov a pod. Fyzickým osobám – čiže
nám všetkým - je potrebné pripomenúť základné
povinnosti, ktoré súvisia s ochranou lesov pred

požiarmi. Spravidla ide o jarné obdobie a obdobie
dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia v
letnom, resp. jesennom období, aj keď „vďaka“
zmenám klimatických podmienok nie sú požiare
lesných a trávnatých porastov výnimkou ani v
ostatných častiach roka.
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a
príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia
lesných pozemkov :
 zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť
(záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti lesa,
opekačky v lesných porastoch mimo určených a
vyznačených miest a pod.)
 zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov,
bylín a kríkov !!!,
 zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a
zákazy rešpektovať hlavne v čase tzv. „zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v jarnom a
dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí.
Aj v tomto prípade je možné zo strany orgánov
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
uplatniť sankcie, jednak na základe vlastných
zistení, resp. na základe podnetov obcí a polície.
Ide o sankcie za spáchanie priestupkov na úseku
ochrany pred požiarmi až do výšky 331 € .
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana
povinnosť :
 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb,
 uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia
 ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom
mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
 poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na
výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Ing. Jozef Maťovčík
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ODKAZ VELIKÁNA PEDAGOGIKY
„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu
ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“
J.A. Komenský

učiteľa. I keď sa často nezamýšľame nad
opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku
vytvoreného tradíciou, tento deň by mal byť dňom
stavovskej
hrdosti,
spoločenského
uznania
a ocenenia.

V mesiaci marec s prvými jarnými kvetmi si už
tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky
J.A.Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že
dobrá škola robí človeka lepším. Po stáročia sa
vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame hold
jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu

Osobitne si vážime vaše ľudské vlastnosti –
čestnosť, pracovitosť a obetavosť. Ďakujeme Vám
za každú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia
vaše slová.
Mgr. Emília Hládeková

POSLANECKÝ PLES
1.marca 2014 bol organizovaný poslanecký ples, na
ktorý sa každoročne teší veľa záujemcov. V tomto roku
síce v menšom zastúpení, ale zato v dobrej nálade
a pohode. Poslanecký ples má vždy dobrú atmosféru.
Organizujeme ho preto, aby si ľudia trochu vydýchli,
zabudli na starosti, povedal nám starosta Ing. Ladislav
Matejčík, ktorý privítal hostí. Ples otvorili mažoretky
s peknou choreografiou, pod vedením Ing. Veroniky
Kubašovej a Eleny Hládekovej. V programe pokračovali
tanečným vystúpením moderného a ľudového tanca
tanečníci Konzervatória v Banskej Bystrici.
V ďalšom programe vystúpili Ema Kolenová, Ema
Mudroňová a Michal Kolena, ktorí cvičením spoločne
aj jednotlivo predstavili japonské bojové umenie
karate, vo forme súboru obranných a útočných techník
proti imaginárnym súperom, ktoré sa nazýva kata.
Ako sme sa sami presvedčili, dobrá nálada naozaj
nechýbala a tanečný parket nebol nikdy prázdny.
O zábavu bolo postarané aj tradičnou súťažou
v zatĺkaní klincov. Manželky mali možnosť ukázať
aké sú zručné. Víťazka v zatĺkaní klincov, Katarína
Dudášiková, si odniesla cenu, ktorú jej odovzdal
starosta obce.
Ako na každom plese, ani na tomto nechýbala tombola vďaka sponzorom: Obec Breza, Brezan, s.r.o, Združenie Biela
orava, Ing. Ladislav Matejčík, Ing. Maruniaková Mária, BINS, s.r.o, Nitra, Dopstav Stanislav Papajík, Kvetinárstvo,
Autodiely Eva Sivčáková, Pavol Bugeľ, Supermarket Breza, COOP Jednota Námestovo, Agrosever Oravská Poruba,
Jaroslav Randják, STAVOS Vladimír Hlinka, Spolok bývalých urbarialistov Breza, Poľnohospodárske družstvo Lokca,
Pizzéria Oskarka Ivana Betíková, KOTLY Lokca, s.r.o, Jozef Bohucký, Cukrárstvo Viera Habláková, Mária Kubašová,
Kvetinárstvo Katarína Kampová, MIRUTOMI Miroslav Fafejta, Kubica Miroslav, KEKO Námestovo, Andrej Náčin,
Autojano Ján Parišek, Textil Ľubica Ľubová, ML_TECH Miroslav Ľuba, GASTRO Vrábeľ, Elena Hládeková, BAMAS Igor
Matejčík
Mária Durčáková
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JUBILEJNÝ ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začal
Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný
sláviť
01.januára
2014
a bude
zakončený
rok stal časom obnovenia a prehĺbenia modlitby
31.decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné
posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého
zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej
rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme
Panny Márie dňa 15.septembra 2014 v Šaštíne.
prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu života,
o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného
V roku 2014 si pripomenieme 450.výročie
života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej
1.zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne
Európe.
a 50.výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny
Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Dané v Bratislave dňa 21.novembra 2013, na
spomienku Obetovania Panny Márie.
My, biskupi, zídení na 76.plenárnom zasadaní
Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove
Mons. Marián Chovanec, generálny sekretár KBS
u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS
ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny
Márie.
Dekrét spišského diecézneho biskupa o určení chrámov pre získanie odpustkov
v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie
V zmysle Dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa
3.decembra
2013
a v zmysle
spresnenia
Konferencie biskupov Slovenska bude možnosť
získať úplné odpustky v nasledovných sviatočných
dňoch Panny Márie v liturgickom kalendári
rímskokatolíckeho obradu:
28.júna - Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
02.júl - Návšteva Panny
15.augusta - Nanebovzatie Panny Márie
22.augusta - Panny Márie Kráľovnej
08.septembra - Narodenie Panny Márie
15.septembra - Sedembolestnej Panny Márie
07. októbra - Ružencovej Panny Márie
21.novembra - Obetovanie Panny Márie

08.decembra - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Keďže je v právomoci biskupa určiť kostoly pre
Jubilejný rok, v ktorých je možné v tieto sviatočné
dni získať odpustky, týmto určujem, že odpustky
bude možné získať v Katedrále sv. Martina
v Spišskej
Kapitule,
v Konkatedrále
Sedembolestnej
Panny
Márie
v Poprade,
v Bazilike Navštívenia Panny Márie v Levoči, vo
farských kostoloch a v kostoloch zasvätených
Preblahoslavenej Panne Márii.
V Spišskej Kapitule 4.februára 2014
Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

Máme možnosť zapojiť sa do Mariánskej pobožnosti v rodine v roku Sedembolestnej Panny Márie 2014,
ktorú sme si už viacerí farníci zobrali z kostola a túto pobožnosť je vhodné konať každý piatok alebo
v nedeľu. Možno ju konať celú, alebo striedavo vybrať niektoré časti pobožnosti. Obsahuje 6 častí:
1. Pieseň /Ó, Mária bolestivá, naša ochrana.../
2. Zamyslenie /Prečo, dávame Panne Márii titul „sedembolestná./
3. Modlitba ruženca k Sedembolestnej a spoločné modlitby
4. Litánie k Sedembolestnej a modlitba v roku Sedembolestnej
5. Modlitba zverenia sa Panne Márii /text modlitby zverenia sa Panne Márii vydali biskupi Slovenska/
6. Na záver rodinnej pobožnosti možno zaspievať vhodnú mariánsku pieseň.
Je možnosť zobrať si túto Mariánsku pobožnosť z nášho kostola pod chórom. Rok 2014 je Rokom
Sedembolestnej Panny Márie. Prežívajme ho s odhodlaním, radosťou a vierou, že zasvätenie Slovenska našej
patrónke bude nádejou pre obnovu života viery pre našu farnosť a pre náš národ.
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NAJVÄČŠÍ KRESŤANSKÝ SVIATOK - VEĽKÁ NOC
Pôst je veľkou príležitosťou prejaviť svoju vieru
a lásku k Bohu. Zároveň je prejavom živej viery
a nábožnosti. Práve počas pôstu môžeme ukázať,
ako si ceníme Ježiša Božieho Syna.
Vo Veľkom pôste sa snažíme dobrými skutkami
dosvedčiť, že viera a láska k Bohu je pre nás
cennejšia, ako všetko ostatné. Skôr ako bez jedla,
nemôžeme žiť bez Boha. Iba s ním sa dá žiť život
v plnosti. Každý deň chceme precítiť a prežiť, že
kvôli Bohu sme ochotní obetovať všetko. Každé
sebazaprenie má smerovať k očisteniu od hriechu.
Postiť, či nejesť je vonkajším znakom našej vôle
zrieknuť sa hriechu a zlého.
Veľký pôst nás pripravuje na najdôležitejší
a najväčší kresťanský sviatok Veľkej noci, Paschy.
Počas nej oslavujeme Kristovo víťazstvo na kríži
nad svetom hriechu a nad diablom. Vo veľkonočné
ráno sa tešíme z nového života, ktorý v Ježišovi
Kristovi máme. Nový život je život v plnosti, život
večný, život v priateľstve s Bohom, život v láske
a v Božej milosti. Ten Boží život máme vďaka
svätému krstu.
Veľká noc je tajomstvom nášho krstu. Krst je o tom,
že sme zasvätení Bohu a už nepatríme sebe.
Nežijem pre seba, ale pre toho, ktorý za nás zomrel
a vstal z mŕtvych. Patriť Bohu znamená žiť podľa
Božích a cirkevných prikázaní, žiť v pravde,
v láske, v spravodlivosti a v pokoji. Krst v nás
neustále pôsobí, je to živá sviatosť. Každý deň nám

pripomína naše povolanie byť viac Boží, viac sa
pripodobniť Kristovi. Sme povolaní rásť smerom
hore, k Bohu. Obnoviť svoj krst znamená obnoviť
seba, uvedomiť si prečo žijem, komu som uveril,
kto ma vykúpil a stvoril.
Veľká noc a veľkonočné obdobie je pre kresťana
veľmi dôležité, dalo by sa povedať, že až životne
dôležité. Tu dostáva všetko zmysel, logiku
a význam. Chcem ho prežiť s radosťou v srdci
a tvojím pokojom.
Evanjelista Lukáš v 24.kapitole zachytil Pánov
odkaz: „ V jeho mene sa bude všetkým národom,
počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na
odpustenie hriechov.“ Toto bolo zmyslom celého
pôstu ako prípravy na Veľkú noc- pokánie. Boží
život vo mne – to nie je automatika, kde stačí jeden.
Musia tu byť aktívni obaja – na jednej strane Boh
a na druhej strane ja, krehký a často padajúci
človek. Uvedomujem si svoju hriešnosť a neustálu
potrebu pokánia.
Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, prijmi
naše poďakovanie za veľké diela tvojho
milosrdenstva, za zázrak Božej lásky, ktorým je
tvoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Pane
Ježišu daj, nech svetlo tvojho zmŕtvychvstania
osvetľuje temnoty našich sŕdc a nech z tvojich rán
prúdi na všetky duše v našej farnosti tvoje láskavé
milosrdenstvo.
Mgr. Marta Matejčíková

PRECHOD BREZANSKÝM CHOTÁROM 3O.12.2013
Na siedmom ročníku Prechodu Brezanským
chotárom sa zúčastnilo 50 ľudí. Za pekného
slnečného počasia sa turisti prešli po
Brezanských
grúňoch
a absolvovali
13
kilometrovú túru, ktorú ukončili kapustnicou
v kultúrnom dome kde si príjemne posedeli
a porozprávali.
Ďakujeme sponzorom – Peter Sitárik, BAMAS –
Igor Matejčík, MIRUTOMI – Miro Fafejta.
A taktiež ďakujeme za uvarenie kapustnice
kuchárkam – Jana Nodžáková, Viera Bakošová
st.
Peter Sitárik
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Jubilanti
60 rokov
Stanislav Papajík
Agneša Hládeková
Albín Durčák
Rudolf Hládek
Ján Sitárik
Anna Račáková
Helena Verníčková
Anna Naništová
Ján Vnučák
Anna Hládeková
Terézia Bakošová
65 rokov
Božena Janíková
Rudolf Náčin
Elena Račáková
Anton Náčin
Antónia Maťovčíková
Terézia Vnučáková
Ľudovít Palko
70 rokov
Jolana Žatkuľáková
Mária Mäsiarová
75 rokov
Ľudmila Romaňáková
80 rokov
František Romaňák

Odišli od nás...
Jozef Volček
* 08.06.1950
† 24.10.2013
Rudolf Podstrelený
* 04.08.1949
† 29.11.2013
Jozef Bakoš
* 19.04.1971
† 12.11.2013
Žofia Michaligová
* 01.03.1933
† 27.12.2013
Justína Mineková
* 29.10.1934
† 12.01.2014
Štefánia Kolenová
* 25.04.1949
† 19.02.2014
Daniela Spišiaková
* 29.08.1957
† 20.02.2014
... odpočinutie večné daj im Pane

01/2014

Prišli medzi nás
Dominika Brčáková
04.11.2013
Sofia Slovíková
31.10.2013
Barbora Mäsiarová
18.11.2013
Samuel Smolár
19.12.2013
Mikael Mäsiar
27.12.2013
Anton Kurtulík
03.02.2014
Sofia Bakošová
10.02.2014

25. výročie sobáša
Uzavretie manželstva
♥ 29.11.2013 ♥
Luis Filipe Bento Almeida
a Stanislava Maťovčíková
♥ 18.01.2014 ♥
Michal Svajčík a Veronika Miklušáková
♥ 22.02.2014 ♥
Tomáš Plavý a Ľudmila Valečíková

Augustín Mäsiar a Marta
rod. Vnučáková

50. výročie sobáša
Stanislav Valečík
a Antónia rod.Kurtulíková

PREŠÍVANÁ DEKA
Suroviny: 2 šálky polohrubej múky, 1 šálka kryštálového cukru, pol šálky oleja, pol šálky mlieka, 1 ks prášok
do pečiva, 4 ks žĺtka, zo 4 bielkov sneh, 1 lyžica kakaa
Tvarohová náplň: 2 ks tvaroh (jemný) nie hrudkovitý, 2 ks vajcia, kúsok masla, citrónová kôra, malý
štamprlík rumu, 2 lyžice práškového cukru
Postup: Suroviny na cesto zmiešame dohromady a nalejeme na vymastený a vysypaný plech. Tvaroh
vymiešame s vajíčkami, maslom, citrónovou kôrou, rumom tak aby nebol moc hustý. Na cesto tak pomocou
sáčku alebo zdobičkou naplnenou tvarohom robíme mriežky do kosoštvorcov. Koláč ktorý je veľmi vláčny
a chutný upečieme v predhriatej rúre. Upečený posypeme cukrom.
Anastázia Matejčíková
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BREZANSKÁ FUTSALOVÁ MINILIGA 2013/2014
Počas zimnej futbalovej prestávky sa vo viacúčelovej hale ZŠ s MŠ Breza uskutočnil III. ročník futsalovej
miniligy. Do súťaže sa prihlásilo 6 družstiev, v ktorých sa vystriedalo 68 hráčov všetkých vekových kategórií.
Oživením súťaže bolo nové družstvo Tigre, zložené z dorastencov z Krušetnice a Lomnej. Aj v tomto ročníku
družstvo Olympic potvrdilo najlepšiu a najvyrovnanejšiu formu počas súťaže a opäť obhájilo svoje víťazstvo
z predchádzajúcich ročníkov. O dodržiavanie pravidiel sa postarali rozhodcovia Dominik Romaňák, Stanislav
Kormaňák a Jozef Kubaš.
Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Olympic

10

8

0

2

77:68

24

2.

Autodiely

10

6

1

3

90:52

19

3.

Tigre

10

4

3

3

97:89

15

4.

Real

10

4

1

5

63:68

13

5.

Kouďáci

10

3

1

6

75:82

10

6.

FC Slza

10

2

0

8

69:112

6

Bc. Stanislav Kormaňák

Olympic – družstvo obhájilo prvenstvo tretíkrát

ZIMNÝ TURNAJ V MINIFUTBALE
OŠK Breza usporiadal dňa 04.januára 2014 v poradí 19. ročník zimného turnaja v minifutbale o Putovný pohár
starostu obce Breza. Turnaj sa uskutočnil na ihrisku Pod hájom, kde boli pripravené dve ihriská, na ktorých
bojovalo 6 družstiev o čo najlepšie umiestnenie. Najviac bodov získalo družstvo Olympic, ktoré vyhralo
všetky svoje zápasy a zaslúžene získalo víťazný pohár. Najlepším strelcom turnaja sa s 8 gólmi stal Lukáš
Bakoš z Chlebníc z družstva VAM.
Z
1. Olympic 5
2. Bamas
5
3. VAM
5
4. Tigre
5
5. Real
5
6. FC Slza
5

V
5
3
3
1
1
0

R
0
1
0
2
1
0

P
0
1
2
2
3
5

Skóre
15: 2
7 :6
11: 11
9 : 7
7 : 11
4 : 16

Body
15
10
9
5
4
0

Bamas – pravidelný účastník športových podujatí skončil na 2. mieste.
Bc. Stanislav Kormaňák
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VÝROČNÁ SCHÔDZA OŠK
Dňa 02.februára 2014 sa v bare Pod hájom konala
výročná schôdza OŠK Breza. Predseda OŠK
Stanislav Papajík otvoril schôdzu a informoval
o činnosti jednotlivých futbalových družstiev.
Muži, ktorí pôsobia v najvyššej oravskej súťaži sa
po jesennej časti nachádzajú na 8. mieste tabuľky.
Dorastenci sa pohybujú v horných priečkach
tabuľky I. triedy, momentálne im patrí 3. miesto, čo
je prísľub do budúcnosti. Žiaci, ktorí pôsobili v III.
lige, boli z organizačných dôvodov po jesennej
časti zo súťaže odhlásení. V nasledujúcej sezóne
budú žiaci prihlásení do oravskej súťaže.

Tak ako každoročne, aj tento rok sa uskutočnilo
vyhlásenie najlepšieho futbalistu za rok 2013,
ktorým sa stal Stanislav Kormaňák a najlepšieho
stolného tenistu za rok 2013, ktorým bol Igor
Matejčík.
V diskusii starosta obce Ing.Ladislav Matejčík
poďakoval všetkým, ktorí svojou prácou
prispievajú k činnosti klubu.
Jarná časť futbalového ročníka 2013/2014 začína
30.marca 2014 o 15.00 hod. Na domácom ihrisku
privítame futbalistov z Novoti.
Bc. Stanislav Kormaňák

Činnosť stolnotenisového oddielu vyhodnotil Jozef
Kubaš a činnosť lyžiarskeho oddielu Peter Sitárik.

STOLNÝ TENIS ROK 2013
Oddiel stolného tenisu v sezóne 2012/2013
prihlásil do súťaže dve družstvá, družstvo
dospelých “A“ do 5.ligy a družstvo „B“ do 8.ligy.
Výsledky družstva „A“ po 20. kolách sú dobré, keď
sú zatiaľ na 6.mieste. Mužstvo hrá v zložení Jozef
Betík, Igor Matejčík, Zdenko Nodžák, Martin
Durčák, Jozef Hládek a Patrik Hládek.
Družstvo „B“ nastupuje v zložení Adam Matejčík,
František Betík, Jozef Kubaš, Jozef Hládek, Igor
Matejčík, Milan Juriga, David Hládek a Tomáš
Romaňák. Družstvo skončilo na peknom treťom
mieste.
Oddiel na záver roku 2013 usporiadal „ Vianočný
turnaj“ v kategóriách žiaci - víťaz Viliam
Kormaňák, neregistrovaní do 40 rokov - víťaz
Adam Matejčík, nad 40 rokov - víťaz Ladislav
Hládek, štvorhry - víťazi Dávid a Tomáš

Cvičenie pre zdravie- kalanetika s Annou
Náčinovou v pondelok, stredu, piatok
o 18.00 hod v kultúrnom dome.

Romaňákovci. Turnaj sa uskutočnil v kultúrnom
dome dňa 29.12.2013,
ďalej bol turnaj
registrovaných hráčov Brezy a Mutného, ktorí sa
uskutočnil 27.12.2013 v kultúrnom dome so
začiatkom o 10.oo hod. Vo dvojhre vyhral Patrik
Hládek a štvorhru vyhrali Patrik Hládek a Martin
Durčák.
Tréningy sú v kultúrnom dome utorok a štvrtok od
18.oo hod a majstrovské zápasy v piatok o 18.oo
hod a v nedeľu o 10.oo hod.
Na záver by sme chceli poďakovať Obecnému
zastupiteľstvu
za poskytnutie priestorov na
tréningy a majstrovské zápasy, sponzorom Bamas
Breza, Dopstav Breza, Urbár Breza, Elena
Hládekova, Dachstav Breza, Oskarka Breza,
Mirutomi Fafejta.
výbor Stolného tenisu

Kto by mal záujem o podporu občianskeho
združenia ECHO Breza formou poukázania 2%
z daní, môže tak urobiť na obecnom úrade
v Breze. Vopred ďakujem.
predseda ECHO Breza

Povolené OZ 12.2.1999 Uzávierka čísla: 24. marca 2014
Zodpovední: Mgr. Emília Hládeková, Ing. Magdaléna Matejčíková, Ing. Veronika Kubašová,
Mária Durčáková, Anton Kolena, Peter Sitárik
Email: breza@orava.sk

